
 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SPF Seniorerna Falköping och Falköpings Bordtennisklubb inbjuder härmed alla SPF 
Seniorernas bordtennisspelare och ledare till Falköping och Förbundsmästerskapen i bordtennis 
2018. Tävlingen genomförs den 16-17 maj och spelas i Odenhallen, Odengatan 41, 521 41 
Falköping. 
 

Information 
All information om Förbundsmästerskapen i bordtennis 2018 finns på www.spfseniorerna.se 
och www.ifkfalkopingbtk.se samt spfseniorernafalkoping.se. 
 

Tävlingen 
Mästerskapen spelas i klasser för herrar och damer: 60 – födda 1954-58, 65 – födda 1949-1953, 
70 – födda 1944-48, 75 – födda 1939-43, 80 – födda 1934-1938, 85 – födda 1932-. 
 
Vid få anmälningar i damklasserna erbjuds spel i herrklass. Poolspel med 3-5 deltagare/par i 
varje pool. De främsta går till A-slutspel, övriga till B-slutspel. Slutspel spelas i cupform, i 
undantagsfall som poolspel. Varje match spelas i bäst av 5 set till 11. I samtliga åldersklasser 
spelas både singel och dubbel. Spel båda dagarna garanteras. 
 
Om du saknar dubbelpartner, meddelar du detta i samband med anmälan. Vi parar ihop alla som 
saknar dubbelpartner, så långt det är möjligt. 
 

Alla pingis-
spelande 

medlemmar är 
välkomna till 

förbunds-
mästerskapet i 

Falköping! 

http://www.spfseniorerna.se/
http://www.ifkfalkopingbtk.se/


 

 

   

 

Spelarna dömer själva i poolspelet. Slutspelsmatcherna döms av domare som tävlingsledningen 
utser. Anmälningsavgiften är 225 kronor per spelare. Denna avgift inkluderar både singel- och 
dubbelspel. Avgiften betalas in till IFK Falköpings BTKs Bankgiro: 5380-3615 i samband med 
anmälan. 

Tävlingsmaterial 
Utrustning från Stiga kommer att användas. Mästerskapen spelas med trestjärniga plastbollar 
från Stiga. All materiel är godkänd av ITTF och SBTF. 
 

Startbegränsningar 
Vid färre deltagare än 3 förbehålls rätten att stryka klassen och flytta spelen/spelarna till lämplig 
klass. 

Anmälan  
Skriftlig anmälan ska vara IFK Falköping BTK tillhanda senast den 30 april 2018 via mejl: 
ifkfalkopingbtk@yahoo.se eller post till IFK Falköping BTK, Odenhallen, Odengatan 41, 521 41 
Falköping. Telefon till IFKs kansli är 070-325 44 69.  
 
Anmälningsblanketten finns att hämta ner från hemsidorna. Personnummer med 10 siffror skall 
anges i anmälan. Arrangören hjälper till med att hitta dubbelpartner för spelare som saknar 
sådan. 
 
Dataprogram och lottning 
Lottningen och tävlingen genomförs med Coordinator. SBTFs regler för seedning används. 
Lottningen äger rum på tävlingsdagen senast 45 min före start eller när alla har registrerat sig, 
vilket ska ske senast 60 minuter innan klassen ska starta. Slutspelslottningen sker direkt efter 
avslutat poolspel. 
 
Boende 
Samarbete är upprättat med Hotel Falköping tel: 0515-68 61 00 och Hotell Ranten tel: 0515-126 
21 som erbjuder rabatterat boende inkl. frukost. Uppge ”SPFpingis” så erhålls rabatten för 
boendet. Boendet betalas direkt till hotellet. 
 

Tidsschema 
Onsdag den 16 maj är hallen tillgänglig för träning från klockan 10:00. Anmälan/närvaro-
kontroll sker senast klockan 11:30. Därefter sker lottning och start för dubbelspelet klockan 
12:30. Torsdag den 17 maj preliminär starttid för singelspelet klockan 09:00. Tävlingen beräknas 
vara avslutad senast klockan 17:00. 
 
IFKs egen bordtennislokal i Odenhallen, med sju bord, finns tillgänglig för uppvärmning och 
träning under hela mästerskapet. 
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Kiosk och Lunch 
Kioskförsäljning finns i Odenhallen med kaffe, läsk, korv, smörgåsar, frukt och godis. 
Odengrillen ligger precis bredvid Odenhallen och har fullt program med korv, hamburgare, 
tunnbrödsrulle etc. Hotel Falköping ligger ca 500 meter från Odenhallen och serverar dagens 
lunch för 95: -. 

 

Kamratmåltid 
På onsdagskvällen den 16 maj anordnas en kamratmåltid klockan 19:00 på Hotel Falköping. 
Priset är subventionerat till 250 kronor för en tvårätters middag med kaffe. Anmälan och 
betalning till kamratmåltiden görs i samband med anmälan till mästerskapen på speciell blankett. 
 

Kontakt 
För ytterligare information kontakta IFK Falköpings BTKs kansli, ifkfalkopingbtk@yahoo.se, 
070-325 44 69, Agneta Nyberg. 
 
 

Välkomna till Falköping! 
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